
DE INTERNATIONALE GELDMARKT. 

in een vorig opstel werd de oprichtiug vermeld eener duit- 
sche bankinstelling in Zuid West • met een kapitaal van 

millioeu Mark die belast zal worden met de uitgifte van 
bankbiljetten en wel voor her drievoudig bedrag van haar vol- 
gestort kapitaal. Ms dekking der biljetten moeten steeds �89 ill 
l)uitsch-Oost-Afrikaansche zilvermuut, Duitsche goudstukken, 
Reichs Kassenscheinen of biljetteu der duitsehe Rijksbank aan- 
wezig zijn. Maar ook Indische rupees kunnen als dekking dienen. 
I-Iet zoude natuurlijk voor Duitschland het gemakkelijkst geweest 
zijn, wanneer die dekking uitsluitend uit duitsehe munt bestaan 
had, maar dit was onmogelijk. 

De inboorlingen, de Arabieren en andere Indisehe volkstammen 
die in Zuid West Afrika handel drijven, zijn ann de Rupee 
gewoon. De Rupee wien8 waarde 1~- Mark bedraagt is lets 
grooter ell bevat iets meet fijn zilver dan een duitsch o~ Mark 
stuk. Wat'e dus de duitsche Reichswtthrung iugevoerd, zoo zou 
mell de iuboorliugen hebbeu moeteu dwingen het 2 Mark 8tuk 
tot eene waarde van 1[ Rupee aantenemen daar waar iu wer- 
kelijkheid bet duitsche muntstuk minder zilver bevat dan de 
Rupee. Voor den iuboorling speelt het zilvergehalte van het 
muutstuk een veel grootere rol dan bij ons in Europa, want in 
vele overzeesche landeu worden de zilvermuuten gesmolten en 
voor sieraden gebruikt. Men heeft daarom om alle mistrouwen 
van de zijde der bevolking te vermijdeu hem een ruilmiddel 
gegeven, dat hij kent en wtrarvan hij de waarde en het gehalte 
weet. Wat de koer8 van den rupee voor omrekeningen enz. betreft 
zoo is die door de duitsche Regeering vastgesteld op de basis 
van 4 Mark voor 3 Rupees. 

Men heeft nu bij de oprichting van boven bedoelde B,tuk 
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op nieuw het reeds tijdens de l~egeering van Bismarck ter tafel 
gebrachte denkbeeld besproken om de Duitsehe l~,ijksbank ook 
in overzeesche landen te doen optreden, maar daartegen be- 
stonden ook nu - -  en te recht - -  overwegende bezwaren en 
men heeft dus eerie geheel afzonderlijke instelling in het leven 
geroepen die met de duitsche bankwereld, die tot hare oprichters 
behoort, in nauwe relatie zou staan en zonder twijfel, even 
als de in A_rgentinie, Brazilie, Chili, Mexico enz. bestaande 
duitsche Banken ten gunste van den duitschen handel werkzaam 
zijn zal. Hare winsten, voortspruitende uit de uitgifte van  
bankpapier, zullen echter in de eerste jaren niet zeer belangrijk 
zijn, daar de iuboorlingen ann paloieren geld niet gewoon zijn. 
Maar zij zal zonder twijfel een uitgebreid veld vinden om ten 
gunste van de in Zuid West hfrika gevestigde en steeds in 
aantal toenemende handelsfirma's op te treden, vooral nu door 
de opriehting van eene speciale Maatschappij met een Kapitaal 
van 4, Millioen Mark de aanleg van spoorwegen in Zuid West 
hfrika zal worden ter hand genomen en daardoor het vervoer 
der produeten uit de binnenlanden naar de handelseentra zal 
worden bevorderd. 

En niet alleen in Zuid West Afrika treedt Duitschland met 
ondernemingsgeest op,  maar ook in Zuid en Centraal Amerika 
hebben Engeland, Amerika enz. met de mededinging te kampen 
van een land dat vast besloten schijnt om ann den wereldhandel 
een z66 groot mogelijk aandeel te nemen. Niet alleen wedijveren 
duitsehe firma's met Londen en New York voor her overnemen 
van Braziliaansche, Mexieaansehe en leeningen van andere 
overzeesehe landen, maar ook op her gebied van spoorwegwezen 
ontwikkelen zij groote bedrijvigheid. Met een en ander gnat 
echter een voortdurend vastleggen van kapitaal gepaard, waarop 
uitdrukkelijk gewezen moet worden nu Duitsehland zelf voort- 
dnrend met geldbehoeften za[ hebben rekening te houden en 
de jongste politieke gebeurtenissen nu juist niet de verhouding 
tusschen Duitsehland en Frankrijk verbeterd hebben en, gelijk 
men weet, politiek en financifin gaan tegenwoordig meet dan 
ooit hand ann hand. Dat blijkt opnieuw uit het samengaan der 
fransehe en engelsehe haute banque in verschillende finanei~ele 
operatien van beteekenis sedert de t/entente cordiale,, tusschen 
de twee groote door her Kanaal geseheiden landen bestaat en 



808 

alles aanduidt dat, op politick gebied, Downing street en de 
Quai d' Orsay overal gezameulijk zullen optreden. 

Duitschland, dat, in de laatste tijden worstelende met aan- 
houdende deficitten, tot de uitgifte van belangrijke bedragen 
schatkistbiljetten de toevlucht moest uemen, zal nu die vlottendc 
schuld consolideeren maar kan daartoe niet gelijk Nederland 
wiens leening dezer dagen bijua 5 maul volteekend werd 3 per- 
cents Consols uitgeven, maar moet terwijl de 3 percents 
fransche rente 99.50 en de 3 percents belgische schuldbrieven 
99.80 stuart tot eeue 3�89 percents leening de toevlucht he- 
men, nu het onmogelijk sehijnt om eene 8 percents met goed 
gevolg van stapel te doen ]oopen. Eu daarna zal ook Pruissen 
een beroe p op de geldmarkt te doen hebben, terwijl verder voor 
den aanleg en uitvoering van de verschillende kanalen waartoe 
zal worden overgegaan hog ettelijke millioenen noodig zullen 
zijn. Voeg daarbij dat Berliju aan verschillende finanti~ele 
operatign deel heeft genomen wier afwikkeling eenigen tijd zal 
vereischen, dat versehillende duitsche banken bij groote terrein- 
en landondernemingen betrokken zijn, en men vraagt zich afof  
het vau Duitsehland's eersten staatsdienaar juist gezien was om 
zich door zijn optreden in Marokko her misnoegen der Quai 
d' Orsay en dus van de Parijsche Mute finance op den hals 
te halen op een oogenblik dat Berlijn niet alleen met millioe- 
neu gussisch maar vooral met groote sommen fransch geld 
werkt. Die Russische creditsaldo's hoofdzake]ijk voortspruitende 
uit de jongste te Berlijn geplaatste 4,.~ percents l~ussische lee- 
ning moeten natuurlijk gaandeweg afnemen naar mate de 
afrekening moet volgen der door l~usland in Duitschland ge- 
maakte bestellingen van oorlogs- en spoorwegmateriaal en vooral 
nu de fransche bankwereld hog altijd met den bondgenoot niet 
de nieuwe leening heeft afgesloten die sedert zoovele weken het 
onderwerp van onderhandelingen uitmaakte. En wat de fransche 
credltsaldo s betreft, zoo gaan reeds nu te Parijs stemmen op 
die het tegen :Frankrijk's belang achten om geld beschikbaar 
te stellen voor een land wiens politek in lijnrechte tegenstelling 
is met die van de Quai d' Orsay. De fransche geldmarkt heeft 
toeh aan Berlijn millioenen uitgeleend tot een hoogere rente 
dan die te Parijs te kweeken was en dus dit stellig nie*~ uit 
liefde voor Duitschland, maar alleen uit het oogpunt van eigen 



.309 

vuordeel gedaan en de fransche banken zullen dus missehien 
niet allen zich door chauvinistische artikelen laten bewegen om 
hun creditsaldo's te Berlijn terug te trekken. Maar dat men 
dit doen zal zoo your her frausehe geld eiders maar een klein 
weinig hoogere rente, dan die op de duitsche markten, te ver- 
krijgen is lijdt geen twijfel, en men zal ann de Spree er gued 
nan duen daarmede rekening te houden. Op den duur moet de 
politieke spanning die tusschen twee landen b~staat op de 
financi~ele en commerciale relatien invloed uitoefeneu en het 
schijnt daarom van Duitschland's Keizer minder vourzichtig um 
zich met den vijand van 1870--1871 op nieuw in minder 
aangename verhouding te stellen, alleen om de ,1open deur,, te 
handhaven in een land waar Duitschland's handelsverkeer in 
190.3 aan nit- en invuer nog geen 12 millioeu Mark bedraagt. 
Natuurlijk kan - -  er werd in vurige opstellen z66 dikwijls op 
gewezen - -  nu de Middelandsche zee al meet en meer op den 
vuorgrund treedt en daar ouk in verband met de ontwikkeling 
van Afrika en speciaal van Egypte,  de strijd der natien up 
haudelsgebied eerie uiterst scherpe beluoft te worden, her ann 
Duitschland niet onverschillig zijn dat het dS~r in een van de 
landen waar aug veel te duen is bijna geheel uitgesluten zou 
wordeu en is natuurlijk ten gunste van een handhaven der 
,~open deur,, reel te zeggen. YIaar of men er in de Wilhelm- 
strasse verstandig ann deed nu juist op dit ougenblik ann 
~Yankrijk den vuet dwars te zetten moge betwijfeld wurden. 
Het is aitijd een font um met de kraehtigste kapitaalmarkt der 
wereld up slechten voet te komen. Parijs speelt op elk gebied, 
maar vooral als geldschietster van zddvele nation, eene z66 
groote ru1, dat bet voor een land dat in verschillende over- 
zeesche gewesten milliuenen vastlegt en uveral zijn handel 
tracht uittebreiden door her verleenen van zeer lange cre- 
dieten, gevaarlijk schijnt om met die markt niet op den 
besten voe~ te staau en duor her verwekken van misnuegen 
het spel te begunstigen van den grooten handelsconcurrent 
ann de Theem~ wiens belang her mede brengt om de verwij- 
dering tusschen Duitschland en l~rankrijk niet uit den weg te 

ruimen. 
Maar zelfs wanneer Parijs geen aanleiding vond um hare 

creditsaldo's te Berliju wegens politieke redenen wegletrekken, 
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zoo schijnt dit slechts een kwestie van tijd nu de fransche 
bankwereld tal van leeningen aau de markt zal brengen en in 
gemeenschap met de Engelsche haute banque tal van finanei0ele 
operati0en heeft ondernomen die aftewikkelen zijn en die gaan- 
deweg de waarde van het geld zullen doen stijgen. Inderdaad 
behalve de 5 percents leening van San Paulo waarbij Parijs 
en Berlijn zamen gaan en die 17 April aan de markt komt cn 
behalve de Servische leeuing waarbij eveneens Duitschland en 
X~rankrijk in ~ vereeniging met Oostenrijk, hog gezamenlijk sullen 
optreden, zoodra die leening definitief zal zijn gesloten - -  de 
binnenlandsche toestand in 8ervie is niet van dien aard om 
eene spoedige afsluiting te doeu verwachten - -  moet Parijs zich 
bereid honden voor de leeuing zijner hoofdstad in verband met 
la Regie du Gaz, terwijl eergisteren de vroeger vermelde 
tabaksleening tusschen de Portugeesche Regeering en de fransch- 
engelsche bankgroep is afgesloten. Deze leening van 14, millioen 
pond moet echter hog door de Cortes worden bekrachtigd. Her 
Consortium bestaat uit de Engelsche groep Baring Brothers en 
Comp., C. I Hambro and Son en Speyer Brothers eenerzijds 
en nit de Banque de Paris et des Pays Bas, Comptoir d' Es- 
compte, de Neuflize, Burnay enz. anderzijds. Ook bij de 
kapitaalvermeerderiug der Argicultural Bank in Egypte van 2�89 
millioen op 5 millioen pond, hetgeen de uitgifte van obligati0n 
tot een maximum van 2�89 millioen pond mogelijk maakt, gaan 
Londen en Parijs hand ann hand, evenals bij de kapitaalsver- 
hooging der National Bank of Egypte die 5000 nieuwe aan- 
deelen van 20 pond, zal uitgeven. Ook bij de opriehting van 
eene cireulatiebank in s sijn engelsche, fransche en 
ook italiaansche banken betrokken en hebben de uitstekende 
politieke relati0n die tusseheu Engeland, Frank_rijk en Itali~ 
bestaau daarbij, even als bij nog audere komende operation, ten 
goede gewerkt. 

Het is echter niet voldoende leeningen overtenemen of in- 
ternationale operation op touw te zetten, men moet ze ook weten 
aftewikkelen en reeds heden blijkt de Engelsche markt eeu 
weiuig overladeu te zijn met fondsen, blijkt her dat menige 
leeniug, die zich in een uitstekend emissiesucces mocht verheu- 
gan, hog niet den weg naar de portefeuille der renteniers ge- 
vonden heeft. En intusschen moet Lombardstreet die hog de 
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jongste leening van den Japanscheu bondgenoot te classeeren 
heeft, aanhoudend de Engelsche gemeenten en koloni~n bijstaau, 
is verder de London County Council gerechtigd in de volgende 
18 maanden 9 millioen pond te borgen terwijl de kanselier der 
sehatkist ouderzoekt of eeue hervorming van 25 millioen pond 
st. vlottende in consolideerde schuld reeds nu uitvoerbaar is. 
Gelukkig ontwikke]en zich handel en nijverheid in Groot Brit- 
tani~ zeer bevredigend, hebben verscheideue industrie-centra 
volop werk en moge de toeneming van Engeland's haudelsomzetten 
eeu gunstigen invloed uitoefenen op ' s  lands financi~n. Maandag 
zal toch de kanselier der schatkist aan her Lagerhuis eene be- 
~oot ing kunnen voorleggen die in plaats van met een belangrijk 
tekort te sluiten zoo als men verwachtte eenniet, onaardig batig 
saldo zal aanwijzen, op een oogenblik dat Engeland's voorname 
handelsconcurrenten &merika en Duitschland met niet ouaan- 
zienlijke deficitten worstelen. 

Bovenbedoelde handels-ontwikkeling zou echter niet verkregen 
zijn zonder de belangrijke orders van oorlogsmateria,~l van de 
zijde der strijdvoerende partijen in her Verre Oosten. Om i]ie 
orders te verkrijgen ontstond scherpe coneurrentie tusschen de 
Britsche nijverheid en die van andere landen eu gelijk dit door 
mij in mijnen voordracht 14 Maart te Autwerpen in de Chambre 
de Commerce d' hnvers over ,,la lutte commerciale entre los 
nations,, werd uiteengezet bestaat de strijd der nation op hau- 
delsgebied op het oogenblik: ui t  den strijd voor de levering 
van voedingsmiddelen, uit dien voor den verkoop van spoor- 
wegmateriaal, electriciteitsartikelen enz. en van oorlogs- 
materiaal. Bij de laatste twee is de internatiouale bankwereld 
meet betrokken dau bij den eersten strijd. Inderdaad wamJeer 
tegenwoordig leeningen van andere landen worden overgeuomen 
waarvan de opbrengst tot ~n leg  van spoorwegen enz. dienen 
moet of de bestelling van kanonnen, gewereu enz. ten gevolge 
moet hebben, zoo wordt door de contraetanten tier leening iu 
her belang der nationale nijverheid steeds vastgesteld, dat de 
bestelling van her benoodigde plaats zal hebben in het land 
van den geldschieter. Daaruit ontstaat niet zelden - -  we zagen 
her hog bij de onderhandelingen voor de Servische eu binnen- 
kort aan de markt komeade Turksche leening - -  dikwijls-ernstig 
verschil tusschen de groepen die aan de leening deelnemen en 
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elk veer hun eigen nijverheid pleiten tot een vergelijk getter- 
fen wordt. 

Noeh bij de bestellingen veer materiaal dat veer vredelievende 
doeleinden bestemtt is noeh bij dat van oorlogsartikelen kan 
Nederland ernstig in aanmerking komen, want wanneer ook 
onze industrie in menig geval geen sleeht figaur gemaakt heeft, 
zoo bestaat tussehen onze bankwereld en onze nijverheid niet 
die band die in andere landen is verkregen, noeh treedt Am- 
sterdam bij her deelnemen aan leeningen, waartegen bestellingen 
verkregen woiden, als hoofdeontraetant op. 

Daarentegen blijft veer ons vaderland op het gebied tier 
voedingsmiddelen ruimschoots gelegenheid om zioh met Dene- 
marken, Rusland, Belgig, Italig, Frankrijk enz. te meten daar 
waar het geldt de voornaamste aller consumenten de Londensehe 
markt met onze producten te voorzien. Daartoe zal het eehter 
noodig zijn de beste, onvervalsehte waren te leveren en helaas, 
her bleek uit de jongste discussion in her Bestuur der Neder- 
derlandsche Kamer van Koophandel te Londen, dat nog altijd 
reel knoeierijen gepleegd worden van de zijde van hen die, 
veer winstbeiag , allerlei soort bedorven en vervalseht goett 
trachten te verkoopen. Dat daartegen in bet belang van de 
eerlijke exporteurs en Nederland's naam in den vreemde met 
alIe kracht moet gewaakt worden blijkt o.m. uit her adres dat 
Neerland's zonen te Londen ann de Regeering hebben gericht. 

ICraehtige maa'tregelen onzerzijds zijn te meer gewenscht 
omdat de Britsche Koloni~n aanspraak maken om het Moederland 
van hunne producten te voorzien en de verklaringen van menig 
Agent dier Kolonien bewijzen dat zij niet zullen rusten alvorens 
zij de vreemde mededinging zullen hebben overvleugeld. Het  
geldt dus voor onzen landbouw om alle zeilen bij te zetten om 
een markt te behouden die aan zoo velen gelegenheid geeft in 
hun levensonderhoud te voorzien, aan velen flinke winsten 
bezorgt en tot ons scheepva~rtverkeer, die belangrijke tak van 
welvaart medewerkt, even als tot de gunstige wisselkoers waarin 
ons vaderland zich in den laatsten tijd mocht verheugen. Een 
energiek optreden onzerzijds is daarom te meet gewenscht omdat 
ook van .de zijde van Argentinie en andere Zuid-Amerikaansehe 
Staten uitmuntende borer enz. naar Louden wordt uitgevoerd en 
her volgens bij de verschillende buitenlandsche Kamers van 
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Koophandel aldaar ingekomen beriehten slechts een kwestie van 
tijd is om dien uitvoor belangrijke verhoudingen te zien aan- 
nemen. Vooral zal dit her geval zijn wanneer verschfllende 
nieuwe stoombooflijnen, die nu het onderwerp van onderhan- 
delingen uitmak~n, tot stand gekomen zijn en een sheller verkeer 
en lagere vrachten de bovengenoemde zoo rijkelijk door de 
natuur gezegende ]anden in de getegenheid zullen stellen om 
Groot-Brittanje geregeld van 10uike waar te voorzien. 

Wij leven gelijk men ziet in een tijd van seherpe h~ndels- 
coneurrentie, waarin volken die tot v55r weinige jaren een 
onbeteekenende rol speelden, nu toonaangevend gaan word~n 
ca wij moeten niets verzu~men om aan dien strijd deel te nemen 
en ons rechtmatig aandeel aan de verzorging der Eagelsche 
markt en andere markten te behouden. Heden, nu de Simplom 
Noord Italie in meer directe verbinding brengt met Londen en 
aanleiding zal geven tot belangrijke wijzigingen in het wereld- 
verkeer, heden nu het Panamakanaal dat in reel korter tijd 
zal voltooid worden dan aanvankelijk verwaeht werd, reeds menig 
land aanleiding geeft om door zijne Kamers van Koophandel 
te doen onderzoeken welke voordeelen en nadeelen uit den 
nieuwen waterweg voor den nationalen handel zullen voort- 
spruiten, moeten ook wij niet stil zitten maar ons voorbereiden 
voor de groote dingen Re komen zullen. 

C. ROZEN'R,~XD. 
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